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PREZADOS PRESIDENTES  

 

Por meio desta, a Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) tendo em vista a 
necessidade de prestar informações junto ao Ministério da Cidadania, por meio da 
Secretaria Especial de Esporte/Secretaria Nacional de Esporte e Alto Rendimento no 
que concerne ao Convênio nº 751781, solicita que nos envie o Relatório de 
funcionamento do Centro de Treinamento de Alto Rendimento, que está sob a 
responsabilidade dessa entidade, referente ao ano de 2020, a fim de compormos a 
documentação solicitada por aquele órgão federal.  

 
Oportunamente, se faz imperativo destacar, que o relatório em questão deverá 
conter seus dados, observando a situação relacionada à pandemia COVID-19, 
informando o período de paralisação das atividades de acordo com os protocolos 
sanitários correspondentes ao Estado o qual está sediado o referido CT, bem como 
quando do retorno, quais as medidas de segurança adotadas junto ao público que 
frequenta o Centro de Treinamento. 

 
Tendo em vista a impossibilidade de visita técnica in loco, por parte da CBG, devido 
às restrições protocolares relacionadas à COVID-19, é imprescindível, que sejam 
anexadas ao relatório, fotografias de todos os equipamentos que estão alocados no 
CT, disponibilizados através de Termo de Comodato, como também da placa/banner 
de divulgação com as logos da Federação/CBG/Ministério. 

 
Por fim, solicitamos que o referido relatório seja enviado até o dia 16/03/2021, por 
meio eletrônico para o e-mail: gloriasouza@cbginastica.com.br, e posteriormente de 
forma física, pelos correios para sede da CBG, conforme endereço no rodapé. 
 

Sem mais para o momento, reiteramos nossos votos de estima e elevada 

consideração.  

 

Atenciosamente,  

 

 

Maria Luciene Cacho Resende  
Presidente 
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